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Taggtrådsmordet - ett krångligt indiciefall – Diverse Hent PDF Svartsjuka som motiv för mord och annan
grov kriminalitet är en företeelse lika gammal som människans historia. Svartsjuka har förmågan att förändra
och förblinda människor av alla kategorier och alla samhällslager, även högtstående individer som aldrig

under normala förhållanden skulle kunna tänka sig att begå ett brott.

Så mycket större risk att drabbas av denna farliga åkomma uppkommer givetvis om individens motståndskraft
på grund av själslig obalans är nedsatt. Så var förhållandet i det fall som skildras här, ett närmast klassiskt

fall, där den under en följd av år pinade, misshandlade och förnedrade hustrun togs av daga av sin man grymt,
känslokallt och kallblodigt.

Ställd inför vetskapen om att han inte än en gång skulle kunna förmå hustrun att ändra sitt beslut om
skilsmässa, brast de sista hämningarna för den desperate och egoistiske mannen.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som
de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är

inte uttryck för förlagets hållning.
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